บทที 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาการบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุ ประสงค์เพื&อศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
บ้า นขุ น ประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร จํา นวน 1 โรงเรี ยน โดยมี ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล
ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารและครู ที&ปฏิบตั ิงานในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 59 คน เครื& องมือที&ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที& 1 เป็ นข้อมูลทัว& ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหน่งอาชีพ และประสบการณ์ในการทํางาน เป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended Form) แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที& 2 เป็ น
แบบสอบถามข้อมูลเกี& ยวกับสภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนอง
แขม กรุ งเทพมหานคร มีลกั ษณะเป็ นแบบเลื อกตอบ (Check List) ตอนที& 3 เป็ นแบบสอบถาม
ข้อ มู ล เกี& ย วกับ ปั ญ หาการบริ หารงานวิ ช าการของโรงเรี ยนบ้า นขุ น ประเทศ เขตหนองแขม
กรุ งเทพมหานคร มีลกั ษณะเป็ นแบบเลื อกตอบ (Check List) สถิติที&ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ
ค่าความถี& (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื& อง การศึ ก ษาการบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึก ษาโรงเรี ย นบ้า นขุน
ประเทศ เขตหนองแขม กรุ ง เทพมหานคร ผูว้ ิจยั สรุ ป ผลการวิ จยั โดยแบ่ ง ประเด็ นในการสรุ ป
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนีX
1. ข้อมูลทัว& ไปเกี&ยวกับผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง
26 – 35 ปี และอายุระหว่าง 46 – 50 ปี ส่ วนวุฒิการศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี และที&เหลื&อวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี ตําแหน่งผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นครู ผูส้ อน รองลงมา คือรองผูอ้ าํ นวยการ และผูอ้ าํ นวยการ ประสบการณ์ ของผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ 6 – 10 ปี รองลงมาคือ ไม่เกิน 5 ปี
2. สภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นบ้ า นขุ น ประเทศ เขตหนองแขม
กรุ งเทพมหานคร พบว่ า
2.1 การวางแผนงานวิชาการ
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2.1.1 ด้านการจัดทําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ ปรากฏว่า กิจกรรมที&ผูบ้ ริ หารและ
ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ มีการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ รองลงมา
คือ มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ และมีการพัฒนาบุคลากรเกี&ยวกับ
การจัดทําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
2.1.2 ด้านการจัดทําแผนงานวิชาการ ปรากฏว่า กิจกรรมที&ผบู ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนส่ วน
ใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คื อ มี การจัดทําแผนงานวิชาการ รองลงมาคื อ มี การแต่งตัXงคณะกรรมการ
จัดทําแผนงานวิชาการ และมีการจัดทํารายงานผลการวางแผนพัฒนางานวิชาการ
2.2 การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
2.2.1 ด้านการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา ปรากฏว่า กิจกรรมที&ผบู ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน
ส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ มีการแต่งตัXงคณะกรรมการประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา รองลงมา
คือ มีการสร้ างความตระหนักแก่บุคลากรในด้านการจัดทําหลักสู ตรสถานศึ กษา มี การสรุ ปเรี ยบ
เรี ยงการจัดทําหลักสู ตร
2.2.2 ด้า นการนํา หลัก สู ต รสถานศึ ก ษาไปใช้ ปรากฏว่ า กิ จ กรรมที& ผูบ้ ริ ห ารและ
ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ มีการจัดทําแผนการ และกระบวนการเรี ยนรู ้ที&หลากหลาย
ทันสมัย มุ่งสู่ คุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ รองลงมา คื อ จัดให้ครู แต่ละกลุ่ มสาระร่ วมกันวิเคราะห์
หลักสู ตรสู่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีการประชุ มชีX แจงให้ครู ได้รับทราบแนวทางการนําหลักสู ตรไป
ใช้
2.2.3 ด้า นการนิ เ ทศติ ดตามการใช้หลัก สู ต รสถานการศึ ก ษา ปรากฏว่า กิ จกรรมที&
ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ มีการตรวจเยี&ยม และการสังเกตการณ์ ในชัXน
เรี ย น รองลงมา คื อ มี ก ารจัด ทํา บัน ทึ ก หลัง การสอน มี ก ารตรวจแผนการจัด การเรี ย นรู ้ มี ก าร
ประเมินผลสัมฤทธิ^ ทางการเรี ยน
2.2.4 ด้านการประเมินผลการใช้หลักสู ตร ปรากฏว่า กิจกรรมที&ผบู ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน
ส่ วนใหญ่ ใ นโรงเรี ย นตอบ คื อ มี ค ณะกรรมการจัดทํา หลัก สู ตรสถานศึ ก ษา ร่ วมกันตรวจสอบ
ทบทวนผลการใช้หลักสู ตรทุ กปี การศึ กษา รองลงมา คื อ มี การจัดทําสรุ ปข้อมูลเพื&อเตรี ยมจัดทํา
รายงานการประเมินหลักสู ตร มีการประชุมชีXแจงให้ครู ได้รับรู ้แนวทางการตรวจสอบหลักสู ตร
2.2.5 ด้านการรายงานการประเมินผลการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา ปรากฏว่า กิจกรรมที&
ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ มี การจัดทํารายงานการตรวจสอบทบทวน
หลัก สู ต ร รองลงมา คื อ มี ก ารนํา ผลการรวบรวมข้อ มู ล จากข้อ 1 ไปจัด กระทํา ตามขัXน ตอน
กระบวนการประเมินผลทางสถิติ
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2.2.6 ด้านการพัฒนาและปรั บปรุ ง หลักสู ตรสถานการศึ ก ษา ปรากฏว่า กิ จกรรมที&
ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการประชุ มชีX แจงให้ครู เห็น
ความสําคัญและแนวทางการพัฒนาการปรับปรุ งหลักสู ตร รองลงมา คือ มีการดําเนิ นการพัฒนาและ
ปรับปรุ งหลักสู ตร มีคณะกรรมการมีการปรับปรุ งหลักสู ตร นําข้อมูลจากผลการประเมินผลการใช้
หลักสู ตรมาวางแผนพัฒนา และปรับปรุ งหลักสู ตร
2.3 การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
2.3.1 ด้า นการบริ หารจัดการเรี ย นรู ้ ที& เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ ปรากฏว่า กิ จกรรมที&
ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ ใ นโรงเรี ย นตอบ คื อ มี ก ารประชุ ม ชีX แ จงสร้ า งความตระหนัก
เกี& ยวกับการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ที&เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และมีการจัดทําคําสั&งแต่งตัXงผูร้ ับผิดชอบ
รองลงมา คือ มีการจัดทํากําหนดขอบข่ายของงานให้ผเู ้ กี&ยวข้องรับทราบ
2.3.2 ด้า นการบริ หารจัดการเรี ย นรู ้ ตามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ปรากฏว่า กิ จกรรมที&
ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ มีการจัดทํากําหนดโครงการ/กิจกรรม ด้านการ
บริ หารจัดการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ รองลงมา คือ มีการติดตามการดําเนิ นงานตามแผน มี
การจัดทําคําสั&งแต่งตัXงกําหนดบทบาทหน้าที& มีการประเมินผลเป็ นระยะ ๆ
2.3.3 ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน ปรากฏว่า กิ จกรรมที&ผูบ้ ริ หารและ
ครู ผูส้ อนส่ ว นใหญ่ ใ นโรงเรี ย นตอบ คื อ มี ก ารจัด ทํา กํา หนดกรอบงานให้ผูเ้ กี& ย วข้อ งรั บ ทราบ
รองลงมา คือ มีการจัดทําคําสั&งแต่งตัXงผูร้ ับผิดชอบ
2.3.4 ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ ปรากฏว่า กิจกรรมที&ผบู ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่
ในโรงเรี ยนตอบ คือ มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ค้นหา/คัดกรอง/คัดแยก รองลงมา คือ มี
การนําผลจากการตรวจจากแพทย์มาเป็ นข้อมูลในการวางแผนจัดการศึกษา มี การรายงานผลให้
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและผูป้ กครองทราบ มีการประชุ ม นิ เทศผูป้ กครองเกี&ยวกับการดําเนิ นงาน และมี
การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีการนํานักเรี ยนที&คดั กรองแล้วไปทดสอบ IQ
และวินิจฉัยความบกพร่ อง และมีการประเมินผลนักเรี ยนและแผนการสอนที& มีการจัดทําแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลประจําวัน (IIP) มีการดําเนินการสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
2.4 การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน
2.4.1 ด้านการส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนร่ วมมือกันปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการ
สอนและการปฏิ บตั ิงานต่าง ๆ ปรากฏว่า กิ จกรรมที&ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยน
ตอบ คือ มีการติดตามการดําเนิ นการนิ เทศภายใน รองลงมา คือ มีการสร้ างความตระหนักเกี&ยวกับ
การส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรในโรงเรี ย นร่ ว มมื อ กัน ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนและการ
ปฏิบตั ิงานต่าง ๆ และมีการแต่งตัXงคณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ
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2.5 การวัดผลประเมินผลการเรี ยน
2.5.1 ด้านการจัดทําระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของโรงเรี ยน และดําเนิ นงาน
อย่างเป็ นระบบ ปรากฏว่า กิ จกรรมที&ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คื อ มี การ
ประชุมคณะทํางาน รองลงมา คือ มีการมอบหมายภาระงานของกรรมการแต่ละชุด
2.6 การพัฒนาสื& อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แหล่งเรี ยนรู ้
2.6.1 ด้านการพัฒนาสื& อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู ้ ปรากฏว่า กิจกรรมที&
ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ มีการจัดทําทะเบียนสื& อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหล่งเรี ยนรู ้ รองลงมา คือ มีการประเมินผลการใช้สื&อให้สอดคล้องกับการพัฒนา มีการประชุ ม
ชีX แจงให้ครู ได้รับทราบแนวทางการสร้างและพัฒนาสื& อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ และครู ทุกกลุ่มสาระมีการร่ วมกันพัฒนาสื& อให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละ
กลุ่มสาระ
2.6.2 ด้านการบริ หารจัดการเพื&อพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ ปรากฏว่า กิจกรรมที&ผบู ้ ริ หาร
และครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คื อ มี แนวทางการวางแผนการพัฒนาแหล่ งการเรี ยนรู ้
รองลงมา คือ มีแนวทางการสร้าง พัฒนาและใช้แหล่งการเรี ยนรู ้
2.7 การวิจยั เพื&อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.7.1 ด้านการวิจยั ในชัXนเรี ยน ปรากฏว่า กิจกรรมที&ผบู ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่ใน
โรงเรี ยนตอบ คือ ครู ดาํ เนิ นการจัดทําวิจยั ในชัXนเรี ยน และมีการรายงานการดําเนิ นงานเกี&ยวกับการ
วิจยั ในชัXนเรี ยน รองมา คือ มีการให้ความรู ้กบั ครู ในการวิจยั ในชัXนเรี ยน มีการสร้างความตระหนัก
เกี&ยวกับการวิจยั ในชัXนเรี ยน
2.8 การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
2.8.1 ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ กิจกรรม
ที&ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนตอบ คือ ชุ มชนมี ส่วนร่ วมในการเสริ มสร้ างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ รองลงมา คือ มีการวางแผนสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการกับชุมชน
2.9 การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
2.9.1 ด้านการปรับปรุ งการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื& อง เพื&อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
ปรากฏว่า กิ จกรรมที& ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ ใ นโรงเรี ย นตอบ คื อ มี ก ารจัดทํา รายงาน
ประกันคุณภาพด้านวิชาการประจําปี การศึกษา รองลงมา คือ มีการดําเนิ นการด้านการปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการอย่างต่อเนื&อง เพื&อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
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3. ปั ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นบ้ านขุ น ประเทศ เขตหนองแขม
กรุ งเทพมหานคร พบว่ า
3.1 การวางแผนงานวิชาการ
3.1.1 ด้านการจัดทําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการของโรงเรี ยน พบว่าผูบ้ ริ หารและ
ครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการ
สํารวจและจัดทําทะเบียนข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาเกี& ยวกับการ
จัดทําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ และขาดการจัดทําระบบเครื อข่ายสารสนเทศงานวิชาการ
3.1.2 ด้านการจัดทําแผนงานวิชาการของโรงเรี ยน พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อน ส่ วน
ใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ บุคลากรขาดความรู ้ความ
เข้าใจในการจัดทําแผนงานวิชาการ ขาดการใช้ขอ้ มูลในการจัดทําแผนงานวิชาการ ขาดการจัดทํา
แผนงานวิชาการ
3.2 การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
3.2.1 ด้านการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยน พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อน
ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการใช้ขอ้ มูลที&
ถูกต้องในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
3.2.2 ด้านการนําหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้ของโรงเรี ยน พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน
ส่ วนใหญ่ ต อบว่า ไม่ มี ปั ญหา แต่ มี ส่ วนน้อ ยตอบว่า มี ปั ญหา ส่ ว นปั ญหาได้แก่ ขาดการจัดทํา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และกระบวนการเรี ยนรู ้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสู ตร
3.2.3 ด้านการนิ เทศ ติดตามการใช้หลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยน พบว่าผูบ้ ริ หาร
และครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาด
การตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู ้ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน
3.2.4 ด้านการประเมินผลการใช้หลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยน พบว่าผูบ้ ริ หารและ
ครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการ
นิเทศ ประเมินผลการใช้หลักสู ตรอย่างต่อเนื&อง
3.2.5 ด้านการรายงานการประเมินผลการใช้หลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยน พบว่า
ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มี ปัญหา ส่ วนปั ญหา
ได้แก่ ขาดการเผยแพร่ ขอ้ มูลให้ผเู ้ กี&ยวข้องและสาธารณชนทราบ
3.2.6 ด้านการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยน พบว่าผูบ้ ริ หาร
และครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ ต อบว่า ไม่ มี ปั ญหา แต่ มี ส่ วนน้อยตอบว่า มี ปั ญ หา ส่ วนปั ญหาได้แ ก่
คณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร ไม่ได้นาํ ข้อมูลจากผลการประเมินผลการใช้หลักสู ตรมาวางแผน
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พัฒนา และปรับปรุ งหลักสู ตร และขาดการดําเนิ นการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตร และขาดการ
จัดทําสรุ ปรายงานผลการปรับปรุ งหลักสู ตร
3.3 การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
3.3.1 ด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ที&เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของโรงเรี ยน พบว่าผูบ้ ริ หาร
และครู ผสู ้ อน ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาด
การส่ งเสริ มสนับสนุ นให้คาํ แนะนําปรึ กษา ให้ขวัญกําลังใจ ขาดการศึกษาสภาพปั ญหาและความ
ต้องการเพื&อการจัดการเรี ยนรู ้
3.3.2 ด้านการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ตามกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบ
ว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการติดตามการดําเนินตามแผน
3.3.3 ด้านการส่ ง เสริ มและพัฒนาศัก ยภาพผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยน พบว่า ผูบ้ ริ หารและ
ครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการ
จัดทําสรุ ปรวบรวม/รายงานผล ขาดการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้คาํ แนะนําปรึ กษา นิ เทศ ให้ขวัญ
กําลังใจ
3.3.4 ด้านการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรี ยน พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่
ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่ วนน้อยตอบว่า มี ปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ไม่มีการจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ไม่มีการนํานักเรี ยนที&คดั กรองแล้วไปทดสอบ IQ และวินิจฉัยความ
บกพร่ อง และไม่มีการประชุ ม นิ เทศผูป้ กครองเกี&ยวกับการดําเนิ นงาน ขาดการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล ค้นหา/คัดกรอง/คัดแยก และไม่มีการจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคลประจําวัน (IIP)
และขาดการดําเนิ นการสอนตามแผนการศึ กษาเฉพาะบุ คคล และขาดการปรับปรุ งและพัฒนา
การศึกษาเฉพาะบุคคลเพื&อใช้ในปี รายต่อไป และไม่มีการจัดการศึกษาพิเศษ
3.4 การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน
3.4.1 ด้านการส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนร่ วมมือกันปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการ
สอนและการปฏิ บตั ิงานต่าง ๆ ของโรงเรี ยน พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มี
ปั ญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการติดตามการดําเนินการนิเทศภายใน
3.5 การวัดผลประเมินผลการเรี ยน
3.5.1 ด้านการจัดทําระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของโรงเรี ยน และดําเนิ นงาน
อย่างเป็ นระบบ พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มี
ปั ญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการนิ เทศ ติดตาม ตรวจสอบ ผูบ้ ริ หารและคณะครู ขาดการดําเนิ นงาน
ตามกรอบแนวทางการวัด และประเมินผลตามที&กาํ หนด
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3.6 การพัฒนาสื& อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แหล่งเรี ยนรู ้
3.6.1 ด้านการพัฒนาสื& อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้ พบว่าผูบ้ ริ หารและ
ครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สื&อ ครู ในกลุ่ มสาระขาดการร่ วมกันพัฒนาสื& อให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรี ยนรู ้
3.6.2 ด้า นการด้า นการบริ ห ารจัด การเพื& อ พัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ พบว่ า ผูบ้ ริ ห ารและ
ครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการ
จัดทําแนวทางการสร้ าง พัฒนาและใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ และขาดการจัดทําสรุ ปและรายงานผลการ
สร้างและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ ขาดการตรวจสอบ ทบทวน กํากับติดตาม
3.7 การวิจยั เพื&อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.7.1 ด้า นการวิจยั ในชัXนเรี ยน พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่ มี
ปั ญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มีปัญหา ส่ วนปั ญหาได้แก่ ขาดการเผยแพร่ งานวิจยั ในชัXนเรี ยน ครู ไม่มี
การทําวิจยั ในชัXนเรี ยน โรงเรี ยนไม่ให้ความสําคัญกับครู ในการทําวิจยั ในชัXนเรี ยน และขาดการ
รายงานการดําเนินงานเกี&ยวกับการวิจยั ในชัXนเรี ยน
3.8 การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
3.8.1 ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งทางวิชาการ พบว่า
ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มี ปัญหา ส่ วนปั ญหา
ได้แก่ ไม่มีการวางแผนสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการกับชุ มชน ขาดการสร้างความตระหนักของ
การมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งทางวิชาการ และขาดการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
3.9 การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
3.9.1 ด้านการปรับปรุ งการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื& อง เพื&อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อน ส่ วนใหญ่ ตอบว่า ไม่ มีปัญหา แต่มีส่วนน้อยตอบว่า มี ปัญหา ส่ วน
ปั ญหาได้แก่ ขาดการดําเนิ นการด้านการปรับปรุ งการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื& อง เพื&อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีคุณภาพ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลเกี&ยวกับสภาพและปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนบ้าน
ขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนน้อยที&ระบุวา่ มีปัญหา
และส่ วนใหญ่ที&ระบุวา่ ไม่มีปัญหา ดังนัXนผูว้ จิ ยั จะขอนเสนอการอภิปรายผลการวิจยั ดังนีX
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1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ
จากผลการวิจยั พบว่า มี การจัดระบบฐานข้อมูล สารสนเทศงานวิชาการ โดยมี การ
สํารวจและจัดทําทะเบียนข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ เพื&อการพัฒนาบุคลากรเกี& ยวกับการจัดทํา
ข้อ มู ล สารสนเทศงานวิ ช าการ เป็ นประโยชน์ สํ า หรั บ บุ ค ลากรทุ ก คนในโรงเรี ย น โดยเฉพาะ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน หัวหน้ากลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ และหัวหน้าสายชัXน มี ความจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศประกอบการวางแผนตัดสิ นใจกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรี ยน ดังนัXนโรงเรี ยนจึงมีการสํารวจและจัดทําทะเบียนข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ เพราะ
ข้อมูลสารสนเทศมีความเกี&ยวข้องในการพัฒนาและประสบความสําเร็ จในงานต่าง ๆ สอดคล้องกับ
ประภาวดี สื บสนธ์ (2543: 8) อ้างใน ฉัตรรั ตน์ เชาวลิ ต (2547: 6) กล่ าวว่า สารสนเทศมี ความ
เกี& ยวข้องกับทุ ก ๆ เรื& องในชี วิตประจําวันไม่ว่าจะเป็ นการศึ กษา การประกอบอาชี พ การดํารงชี พ
สารสนเทศมี บ ทบาทต่อมนุ ษ ย์ม ากเกิ นกว่าที& ม นุ ษ ย์ตระหนัก ถึ ง การสํา เร็ จทางด้านการแพทย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา อุตสาหกรรม เกิดได้เพราะการนําสาระสนเทศมาใช้ประโยชน์
ทัXงสิX น สารสนเทศที&ถูกต้อง ทันสมัยเชื& อถือได้ เหมาะแก่ความสามารถของผูใ้ ช้ในการนําไปใช้งาน
จึงเป็ นสิ& งจําเป็ นสําหรับผูอ้ ยู่ในสังคมปั จจุบนั ดังนัXน จึ งมีกระบวนการดําเนิ นงานที&ถูกต้องตาม
หลักการบริ หารงานวิชาการ โดยมีการแต่งตัXงคณะกรรมการ จัดทําแผนงานวิชาการผูว้ ิจยั เห็ นว่า
การแต่งตัXงคณะกรรมการจัดทําแผนงานวิชาการทําให้บุคลากรมีอาํ นาจหน้าที&ในการพิจารณาผล
การดําเนิ นงานด้านวิชาการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ&งขึXน ซึ& ง รุ่ งรัชดาพร เวหะชาติ (2550:
61-62) ได้กล่ าวว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและงาน
วิชาการสถานศึ ก ษาขัXนพืX นฐาน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ระบุ ว่า ให้มี คณะกรรมการคณะหนึ& งเรี ย กว่า
“คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการสถานศึกษา” อยูภ่ ายใต้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขัXน พืX น ฐาน องค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รและงานวิ ช าการ ตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการสถานศึกษาขัXนพืXนฐาน
พ.ศ. 2543 ซึ& งได้ม าโดยการแต่ ง ตัXง ของผูบ้ งั คับ บัญชาเหนื อระดับ สถานศึ ก ษาขึX นไปอี ก ระดับ
ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา เป็ นประธาน ผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา เป็ นรองประธาน
หัวหน้าหมวดวิชาหรื อกลุ่ มวิชา เป็ นกรรมการ หัวหน้างานแนะแนว เป็ นกรรมการ หัวหน้าด้าน
วัดผลและประเมิ นผล เป็ นกรรมการเลขานุ ก าร การบริ หารงานวิช าการของโรงเรี ย นบ้า นขุ น
ประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร จึงได้จดั ให้มีคณะกรรมการ อันจะส่ งผลสําคัญต่อการ
บริ หารงานวิชาการ
2.การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
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ผลการวิจยั พบว่า มีการแต่งตัXงคณะกรรมการประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา โดยมีการ
สร้ างความตระหนักแก่ บุคลากรในด้านการจัดทําหลักสู ตรสถานศึ กษา มี การสรุ ปเรี ยบเรี ยงการ
จัดทําหลักสู ตร เพื&อให้ประสบความสําเร็ จในการนําหลักสู ตรไปใช้ ซึ& งธํารง บัวศรี (2514: 165195) ได้สรุ ปชีX ให้เห็นปั จจัยที&จะนําไปสู่ ความสําเร็ จของการนําหลักสู ตรไปใช้ไว้วา่ ควรคํานึ งถึงสิ& ง
ต่อไปนีX 1) โครงการสอน เช่น การวางโครงการสอนแบบหน่วย (Unit Organization of Instruction,
Teaching Unit) ประเภทของหน่วยการสอนมี 2 ประเภท คือ หน่วยรายวิชา (Subject Matter Unit)
และหน่วยงานประสบการณ์ (Experience Unit) 2) หน่วยวิทยาการ (Resource Unit) เป็ นแหล่งให้
ความรู ้แก่ครู เช่นเอกสาร คู่มือ และแนวการปฏิบตั ิต่าง ๆ 3) องค์ประกอบอื&น ๆ ที&ช่วยในการสอน
เช่น สถานที&และเครื& องมือเครื& องใช้ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน วิธีสอนและวัดผลการศึกษา กิจกรรม
ร่ วมหลักสู ตร การแนะนําการจัดและบริ หารโรงเรี ยน เป็ นต้น เมื&อได้นาํ หลักสู ตรไปใช้แล้วยังมี
การนิ เทศติดตามการใช้หลักสู ตรสถานการศึกษา โดยมีการตรวจเยี&ยมและสังเกตการณ์ในชัXนเรี ยน
แล้วนํามาประเมินผลและรายงานการประเมินผลการใช้หลักสู ตรสถานศึกษาเพื&อช่วยเหลือแนะนํา
ครู ให้เข้าใจและนําไปใช้ได้ถูกต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรในทุกกิจกรรมสอดคล้อง
กับแนวคิดของ บุญมี เณรยอด (2529) ที&กล่าวว่า ควรจัดแนะนําและควบคุมดูแลการสอนของครู ให้
เป็ นไปตามหลักสู ตร มีการประชุมพิจารณาปั ญหาต่าง ๆ ผูบ้ ริ หารต้องศึกษาหลักสู ตรให้เข้าใจอย่าง
ละเอียด เพื&อการนิเทศ ติดตามผล ประเมินผลการใช้หลักสู ตรในโรงเรี ยน ดังนัXน ผูว้ ิจยั เห็นว่า การ
นิ เทศ ติดตามผล ประเมินผลและรายงานการประเมินผลการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา ทําให้ทราบ
จุดเด่นที&ตอ้ งพัฒนาหรื อปั ญหาที&ตอ้ งแก้ไข เพื&อให้สาธารณชนทราบ และเป็ นข้อมูลในการพัฒนา
หรื อปรับปรุ งหลักสู ตร ผลจากการประเมินหลักสู ตรนัXนย่อมมีคุณประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารและผูใ้ ช้
หลักสู ตรตลอดจนประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนการสอน สอดคล้องกับ นิ ตยา เปลืXองนุ ช (2555: 105)
กล่าวว่า การพัฒนาการศึกษาในโรงเรี ยน จากภาพของระบบโรงเรี ยนที&เกี& ยวพันไปยังผลสัมฤทธิ^
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนดังกล่าวสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที& 25 มิถุนายน 2524 ว่า ลักษณะของการศึกษา
นัXนมีอยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่ เรี ยนรู ้ตามความคิดของผูอ้ ื&นอย่างหนึ& ง เรี ยนรู ้ดว้ ยการขบคิดพิจารณาของ
ตนเองให้ เ ห็ น เหตุ ผ ลอย่ า งหนึ& ง กับ เรี ยนรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ ฝึ กฝนประจัก ษ์ ผ ล และเกิ ด ความ
คล่ องแคล่ วชํา นาญอี ก อย่างหนึ& ง การเรี ย นรู ้ ทX งั สามลัก ษณะนีX จาํ เป็ นต้องกระทํา ไปด้วยกัน ให้
สอดคล้องและอุดหนุ นส่ งเสริ มกันจึงจะช่วยให้เกิดความรู ้จริ งพร้อมทัXงความสามารถที&จะนําใช้ทาํ
การต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้
นอกจากนีX ยังการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรสถานการศึกษา โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
มีการประชุ มชีX แจงให้ครู เห็ นความสําคัญและแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุ งหลักสู ตร ผูว้ ิจยั
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เห็ นว่า การบริ หารหลักสู ตรถือเป็ นหัวใจของการบริ หารงานวิชาการที&โรงเรี ยนได้ให้ความสําคัญ
และความจําเป็ นที& จะต้องร่ วมมือกันพัฒนา บุ คลากรที& สําคัญ เช่ น คณะครู ในโรงเรี ยน กรรมการ
สถานศึ กษา ผูป้ กครอง ผูน้ าํ ชุ มชน ภูมิปัญญาท้องถิ& น ตลอดจนนักเรี ย น เป็ นต้นซึ& งบทบาทของ
ผูบ้ ริ หารจึงควรเอาใจใส่ และตระหนักว่าสิ& งที&จะเป็ นผลทําให้เกิดการพัฒนาการศึกษา คืองานด้าน
หลักสู ตร ซึ& งใจทิพย์ เชืXอรัตนพงษ์ (2539 : 11) อ้างในบุญเลีXยง ทุมทอง (2553 : 13) ได้กล่าวในเรื& อง
นีX ไว้ว่า การที& จะทราบว่าการศึ กษาในระดับ ต่า ง ๆ จะดี หรื อไม่ ดีสามารถศึ กษาได้จากหลัก สู ตร
การศึกษาในระดับนัXน ๆ ของประเทศ เพราะหลักสู ตรเป็ นเครื& องมือในการปรับปรุ งจุดมุ่งหมายและ
นโยบายทางการศึกษาของชาติเข้าสู่ การปฏิ บตั ิในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ หลักสู ตรจะเป็ น
เสมื อนกับ หางเสื อที& จะคอยกําหนดทิ ศ ทางให้ก ารเรี ยนการสอนเป็ นไปตามความมุ่ง หมายของ
การศึกษา หรื อกล่าวอีกนัยหนึ&งคือ หลักสู ตรเป็ นเครื& องชีX นาํ ทางในการจัดความรู ้และประสบการณ์
แก่ผเู ้ รี ยน ซึ& งครู จะต้องปฏิบตั ิตามเพื&อให้ผเู ้ รี ยนได้รับการศึกษาที&มุ่งสู่ จุดหมายเดียวกัน หลักสู ตรจึง
เป็ นหัวใจสําคัญของการศึกษา และเป็ นเครื& องชีXถึงความเจริ ญของชาติ ถ้าประเทศชาติใดมีหลักสู ตร
ที&เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิ ทธิ ภาพคนในประเทศนัXนก็ยอ่ มมีความรู ้ มีคุณภาพและศักยภาพใน
การพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที& อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั เห็ นว่า หลักสู ตรสถานศึ กษาแม้ว่าจะเป็ น
หัวใจของการบริ หารงานวิชาการ แต่ถา้ วิธีการและกระบวนการ ในการนําหลักสู ตรไปใช้อย่างไม่
ถูกต้องแล้ว หลักสู ตรนัXนก็ไม่มีประโยชน์อะไร สอดคล้องกับดังที& นิ ตยา เปลืX องนุ ช (2555: 101102) กล่าวว่า มีคาํ กล่ าวหนึ& งที&มกั ได้ยินอยู่เสมอคื อ แม้เราจะมี หลักสู ตรดี เพียงใดก็ตาม แต่ถ้านํา
หลักสู ตรไปใช้อย่างไม่ถูกต้องแล้ว หลักสู ตรนัXนก็ไม่มีประโยชน์อะไร ซึ& งคํากล่าวนีX เป็ นหลักยีนยัน
ได้ชัดเจนว่า “วิธี ก ารหรื อกระบวนการนํา หลัก สู ตรไปใช้น่า จะเป็ นหัวใจสํา คัญของการพัฒนา
การศึกษาในโรงเรี ยน” สิ& งที&ตอ้ งพิจารณาในการนําหลักสู ตรไปใช้คือ ใครมีส่วนเกี&ยวข้องในเรื& องนีX
บ้าง บุคคลที&มีหน้าที&เกี&ยวข้องโดยตรงที&สุดคือ ครู ในฐานะผูน้ าํ หลักสู ตรไปใช้ในห้องเรี ยน ซึ& งเป็ น
การเรี ยนการสอนโดยตรงแล้ว ความสามารถที&มีในตัวนักเรี ยน เพื&อนนักเรี ยน อาจารย์ใหญ่ และการ
สอนของครู จะมีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ^ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นอย่างมาก และถ้าพิจารณาให้
ลึกลงไปอีก ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู จะดีหรื อไม่นX นั ขึXนอยูก่ บั ตัวอาจารย์ใหญ่ การส่ งเสริ มให้
กําลังใจแก่ครู ทัศนคติในอาชี พครู ทัศนะคติในการประกอบอาชี พของครู ขX ึนอยูก่ บั ความสามารถ
ของตัวครู ฐานะความเป็ นอยู่ทางเศรษฐกิจ และสังคมของครู และการฝึ กหัดอบรมจากสถาบันการ
ฝึ กหัดครู และท้ายที&สุด การส่ งเสริ มให้กาํ ลังใจให้แก่ครู นX นั ขึXนอยู่กบั เพื&อน ๆ ครู บรรยากาศของ
โรงเรี ยน ซึ& งครู ใหญ่ก็เป็ นผูท้ ี&มีบทบาทที&สุดในการสร้างบรรยากาศที&ดีให้กบั โรงเรี ยน โดยสรุ ปแล้ว
สิ& งที&เกี&ยวข้องกับผลสัมฤทธิ^ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที&สําคัญ ๆ นัXน มี 3 ประการคือ การฝึ กหัดครู
หรื อการเตรี ยมครู ประการหนึ& ง อาจารย์ใหญ่ประการหนึ& ง และประการที&สําคัญที&สุดคือตัวครู หรื อ
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การสอนของครู หรื ออีกนัยหนึ&ง การนําหลักสู ตรไปใช้จะมีประสิ ทธิ ภาพมากน้อยแค่ไหนขึXนอยูก่ บั
องค์ประกอบทัXง 3 ประการคือ การเตรี ยมครู บทบาทของผูบ้ ริ หารหรื ออาจารย์ใหญ่และการสอน
ของครู
3. การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
จากผลการวิจยั พบว่า มี ก ารประชุ ม ชีX แจงสร้ า งความตระหนัก เกี& ย วกับ การบริ หาร
จัดการเรี ยนรู ้ที&เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยมีการประชุ มชีX แจงนโยบาย/วัตถุประสงค์ดา้ นการบริ หาร
จัดการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนการเรี ยนการ
สอนที&ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ทําให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมและมีบทบาทในการเรี ยนรู ้มากขึXน ซึ& งทิศนา
แขมมณี (2542 : 24-25) ได้กล่าวถึง บทบาทของครู ในการสอนที&ยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางไว้วา่ ครู
ต้องเตรี ย มการสอน โดยการศึ กษาวิเคราะห์ เนืX อหาที& จะสอนให้เข้า ใจ ศึ กษาหาแหล่ งความรู ้ ที&
หลากหลาย มีการวางแผนการสอน จัดเตรี ยมสื& อการเรี ยนการสอนที&หลากหลายและเพียงพอให้กบั
ผูเ้ รี ยน ตลอดจนสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที&ดีกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างเต็มที& สังเกต
บัน ทึ ก พฤติ ก รรม และปั ญ หาต่ า ง ๆ ที& เ กิ ด ขึX น ให้ค วามคิ ด เห็ น ความรู ้ เ พิ& ม เติ ม แก่ ผูเ้ รี ย น เพื& อ
ปรับปรุ งกิ จกรรมให้ดีขX ึน และให้ขอ้ เสนอแนะตามความเหมาะสม ตลอดจนเก็บรวบรวมผลงาน
ของผูเ้ รี ยน และประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนตามที& กาํ หนดไว้ในแผนการสอนอย่างไรก็ตาม
ผูว้ ิ จ ัย เห็ น ว่า การเรี ย นการสอนจะประสบความสํ า เร็ จ นัXน ผู ้ส อนต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ผูเ้ รี ย น ในด้า น
ความสามารถและความสนใจเป็ นสําคัญ และจัดการเรี ยนการสอนที& เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เพื&อให้
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสในการเรี ยนรู ้มากที&สุด สอดคล้องกับสุ มิตรา อังวัฒนกุล (2539: 19) ที&ได้กล่าวว่า
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ครู จะต้องคํานึ งถึ งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ โดยสามารถเชื& อมโยง
เนืXอหาหลักสู ตรกับการนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน เพื&อเป็ นการเพิ&มทักษะประสบการณ์ และเจตคติที&
ดี ใ ห้ แ ก่ นัก เรี ย นดัง นัXน เพื& อ ส่ ง เสริ มสนับ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจัด กิ จ กรรมพัฒ นาผู ้เ รี ย นให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยการมีส่วนร่ วมของทุกคน ดังที& รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 195) กล่าวว่า การมี
ส่ วนร่ วม คือ การที& องค์ประกอบต่าง ๆ ทัXงครู ผูเ้ รี ยน ผูบ้ ริ หารการศึกษา ผูน้ าํ ชุ มชน หรื อสมาชิ ก
ชุมชน มาร่ วมกันดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ&ง โดยในการดําเนิ นการนัXนมีลกั ษณะของกระบวนการ
(Process) มีขX นั ตอนที&มุ่งหมายจะให้เกิดการเรี ยนรู ้ (Learning) อย่างต่อเนื& อง มีพลวัต (Dynamic) คือ
มีการเคลื&อนไหวเปลี& ยนแปลงอย่างต่อเนื& องสมํ&าเสมอ มีการแก้ปัญหา การร่ วมกันกําหนดแผนงาน
ใหม่ ๆ เพื&อสร้างความยัXงยืนในความสัมพันธ์ของทุกฝ่ ายที&เข้าร่ วม ซึ& งมีความหลากหลายตามความ
เกี& ยวข้องของกิ จกรรมที&จะทํา หัวใจสําคัญของการมีส่วนร่ วม คือ การระดมความคิด อันเป็ นการ
กระจายอํานาจและความสัมพันธ์ที&เป็ นแนวราบเสมอภาคกัน แลกเปลี&ยนเรี ยนรู ้ซ& ึ งกันและกัน
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นอกจากนีX ยังมีการจัดการศึกษาพิเศษ โดยมีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ค้นหา/
คัดกรอง/คัดแยก สํานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร (2554: 97) กล่าวว่า การศึกษาพิเศษเป็ นการ
จัดการเรี ยนการสอนและบริ การที&ให้แก่เด็กที&มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ เด็กปั ญญาอ่อน เด็กพิการ
ทางกายและสุ ขภาพ เด็กพิการทางตา ทางหู เด็กที&มีปัญหาทางการพูด เด็กที&มีปัญหาทางอารมณ์และ
สังคม รวมทัXงเด็กปั ญญาเลิ ศ เพื&อให้ได้รับการพัฒนา ส่ งเสริ มอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ
ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การจัดการศึกษาเพื&อผูเ้ รี ยนที&มีลกั ษณะพิเศษ ให้มีโอกาสเรี ยนได้เท่าเทียมผูอ้ ื&นโรงเรี ยน
จึงต้องมีกระบวนการดูแลส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู ้รวมทัXงมีการจัดการศึกษาพิเศษและเรี ยนร่ วม ซึ& ง
กนกพร เจริ ญฤทธิ^ (2546 : 2) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนร่ วมทุกรู ปแบบมีขอ้ ดี ต่างกันและจะ
จัด รู ป แบบใดขึX น อยู่ก ับ การพิ จารณาอย่า งรอบคอบของหลายฝ่ ายได้แ ก่ ผูป้ กครอง ตัวเด็ ก ครู
ผูบ้ ริ หาร แพทย์หรื อผูเ้ ชี&ยวชาญเฉพาะด้านที&เกี&ยวข้องและทุกฝ่ ายต้องมีเจตคติที&ดีต่อการจัดการเรี ยน
ร่ วม ต้องมีความเชื& ออยูบ่ นพืXนฐานที&วา่ เด็กทุกคนมีสิทธิ ที&จะได้รับโอกาสทางการศึกษาที&เท่าเทียม
และเสมอภาคกัน
4. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน
ผลการวิจยั พบว่า มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนร่ วมมือกันปรั บปรุ งคุ ณภาพ
การเรี ยนการสอนและการปฏิ บตั ิ งานต่างๆ มี การติดตามการดําเนิ นการนิ เทศภายใน โดยแต่งตัXง
คณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ซึ& งเป็ นวิธีหรื อกระบวนการที&ผบู ้ ริ หารต้องรับผิดชอบในการส่ งเสริ มและ
พัฒนาอย่างต่อเนื&อง ดังที& ไพฑูรย์ เจริ ญพันธุ วงศ์ (2529: 177) กล่าวว่าผูบ้ ริ หารการศึกษาซึ& งเป็ นผูท้ ี&
มีความสําคัญในการนิเทศการศึกษามากผูห้ นึ&ง แม้บางครัXงผูบ้ ริ หารอาจไม่ได้นิเทศการศึกษาเลย แต่
การที&ผบู ้ ริ หารจะต้องรับผิดชอบงานด้านวิชาการอยูด่ ว้ ย จึงต้องให้การสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้มีการ
นิ เทศการศึกษาในโรงเรี ยนของตน เพื&อให้งานด้านวิชาการประสบความก้าวหน้าตามจุดมุ่งหมาย
ผูบ้ ริ หารจะต้องทราบถึงเทคนิ คและวิธีการนิ เทศการศึกษา โครงการนิ เทศการศึกษา หลักการนิ เทศ
การศึกษาเพื&อนําไปใช้นิเทศการศึกษาหรื อนําไปดําเนิ นการจัด ติดตาม และประเมิ นผลการนิ เทศ
การศึกษาในโรงเรี ยนของตนต่อไป ผูว้ ิจยั เห็ นว่า ตามหลักการนิ เทศเป็ นการร่ วมมือกันระหว่างผู ้
นิ เทศกับครู ผูส้ อน เพราะการจัดการนิ เทศการศึกษาจากภายในโรงเรี ยนมีความสําคัญ และจําเป็ น
ซึ& งผูท้ าํ หน้า ที& นิเทศเป็ นผูท้ ี& อยู่ในโรงเรี ยนมี ค วามใกล้ชิ ดครู ย่อมจะมองเห็ นปั ญหาและแนวทาง
การศึกษาให้ได้รับผลดีที&สุด สอดคล้องกับ ชโลมใจ ภิงคารวัฒน์ และอุทยั บุญประเสริ ฐ (2528: 22)
กล่าวว่า การนิ เทศภายในโรงเรี ยน หมายถึ ง กระบวนการทํางานร่ วมกันของบุคลากรทุกอย่างใน
โรงเรี ยนซึ& งมีการดําเนิ นงานเป็ นขัXนตอนและมีกระบวนการเฉพาะ เพื&อการสนองจุดมุ่งหมายของ
การนิ เทศ คื อ ได้ผลงานที& มีคุณภาพ มี การพัฒนางาน พัฒนาคน มี การเสริ มสร้ างบํารุ งขวัญและ
กําลังใจให้เกิดความภาคภูมิใจ และมัน& ใจในการทํางาน
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5. การวัดผลประเมินผลการเรี ยน
จากผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนมีการจัดทําระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของ
โรงเรี ยน และดําเนิ นงานอย่างเป็ นระบบ โดยมีการประชุ มคณะทํางาน และมีการมอบหมายภาระ
งานของกรรมการแต่ละชุ ด เพื&อแต่งตัXงคณะกรรมการดําเนิ นงาน ผูว้ ิจยั เห็ นว่า การเรี ยนการสอน
และการวัดผลประเมินผลเป็ นกระบวนการเดียวกัน จึงต้องดําเนิ นงาน และวางแผนไปพร้อม ๆ กัน
อย่างเป็ นระบบการประเมินผลเป็ นเพียงการติดตามผลการปฏิบตั ิ ซึ& งมุ่งวัดการบรรลุถึงความสําเร็ จ
ของวัตถุ ประสงค์ เพื&อที& จะทราบว่ากิ จกรรมการเรี ยนการสอนทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ หรื อไม่
เพียงใด สอดคล้องกับ ระวีวรรณ โพธิ^ วัง นงเยาว์ ภู่แก้ว อําพร จิตรใจ และบูรชัย ศิริมหาสาคร
(2548: 103) กล่าว่า การจัดการศึกษาที&มีคุณภาพ คือการจัดการศึ กษาที&บรรลุ ผลการสร้ าง หรื อ
พัฒนาพฤติ กรรมความเป็ นคนที& สมบูรณ์ ทุ กด้าน โดยทัXงนีX มีความเชื& อว่าการศึ กษาคื อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ (สํานักงานการศึกษาเอกชน, 2542: 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ คือการพัฒนา
ประเทศ เพราะวัตถุ ประสงค์ที&สําคัญของการจัดการศึกษา คือการทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และ
เปลี& ยนแปลงพฤติกรรมตามหลักสู ตร สามารถนําความรู ้ ไปใช้ในการดํารงชี วิตได้อย่างเหมาะสม
เป็ นพลเมื องที& มีคุ ณภาพและเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ จากความสํา คัญของการจัด
การศึ ก ษาดัง กล่ า ว ประเทศต่ า ง ๆ ทัว& โลกโดยเฉพาะประเทศที& พ ฒ
ั นาแล้วจึ ง ตระหนัก และให้
ความสําคัญต่อภารกิ จด้านการัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ สถานศึกษาจึงเป็ นหน่ วยงานหลักใน
การรั บผิดชอบภารกิ จสําคัญนีX โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผูส้ อน เพราะเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ
หน้าที& โดยตรงในการจัดการเรี ยนรู ้ ใ ห้ผูเ้ รี ยน ดังนัXนเมื& อสิX นสุ ดการเรี ยนการสอนแล้ว ครู จ& ึ งต้อง
วัดผลและประเมินผลการศึกษา ว่าผูเ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ที&กาํ หนดไว้
หรื อไม่ เพียงใด เพื&อจะได้แนวทางในการปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้ สําหรับครู และข้อมูลสําหรับ
ผูบ้ ริ หารในการใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบ และมีคุณภาพ ส่ งผลโดยตรงต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาหลักสู ตรสู่ มาตรฐานคุณภาพของการศึกษา
6. การพัฒนาสื& อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แหล่งเรี ยนรู ้
ผลการวิจยั พบว่า มีการจัดทําทะเบียนสื& อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้ มี
การประเมินผลการใช้สื&อให้สอดคล้องกับการพัฒนา โดยมีแนวทางการวางแผนการพัฒนาแหล่ง
การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับ รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 135) กล่าวว่า เนื& องจากการจัดการเรี ยนรู ้ ที&
เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นสํ า คัญ ต้อ งตอบสนองความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล จึ ง จํา เป็ นต้อ งมี กิ จ กรรมที&
หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนรู ้ตามความสนใจ แหล่งการเรี ยนรู ้ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
เรื อนเพาะชํา สวนหย่อม ห้องจริ ยศึกษา ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพลศึกษา ห้องพยาบาล ห้องครัว เป็ น
ต้น แหล่งการเรี ยนรู ้ที&กล่าวมานีX มีอยูต่ ามปกติอยูแ่ ล้ว หากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาบริ หารจัดการแหล่ง
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เรี ยนรู ้ เหล่านีX ให้เป็ นระบบ วางแผนการใช้แหล่ งการเรี ยนรู ้ จัดตัXงบุ คลากรรั บผิดชอบดู แล มีการ
ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ รวมทัXงแสวงหาแหล่งการเรี ยนรู ้ใหม่ที&
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและความต้องการของครู ในฐานะผูอ้ าํ นวยความสะดวกให้
เกิ ดการเรี ยนรู ้ ที&เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมี ประสิ ทธิ ภาพยิ&งขึX น ดังนัXนโรงเรี ยนจึ งต้องพัฒนาแหล่ ง
เรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยนให้มีความพร้อมสําหรับจัดการเรี ยนรู ้ผวู ้ จิ ยั เห็นว่า การพัฒนาสื& อให้สอดคล้อง
กับการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นงานที&สถานศึกษาต้องส่ งเสริ มสนับสนุ น สอดคล้องกับรุ่ งชัชดาพร เวหะ
ชาติ (2550: 127) กล่าวว่า สถานศึกษาต้องส่ งเสริ มสนับสนุ นให้การจัดการเรี ยนรู ้ของครู อาจารย์
บรรลุผล โดยการพัฒนาสื& อและเทคโนโลยีที&มีความหลายหลายเหมาะสมและเพียงพอให้ครู อาจารย์
ได้เลือกพัฒนาและใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างได้ผล และสื& อเทคโนโลยีนX นั ควรเน้นตัXงแต่
การจัดทํา จัด หาจากท้องถิ& น ไปจนถึ ง สื& อ ที& ท นั สมัย สากลนอกจากนีX สื& อ เทคโนโลยี ย งั ก่ อให้ เกิ ด
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ ใหม่ ๆ ทําให้ผูเ้ รี ยนมีความสนใจในการเรี ยนรู ้ ทําให้การเรี ยนรู ้ มีพฒั นาการ
รวดเร็ ว และเข้า ใจได้ง่ า ยขึX น ดัง นัXน การจัด การเรี ย นรู ้ ใ นยุ ค ปั จ จุ บ ัน จึ ง มี ค วามจํา เป็ นที& ต้อ งให้
ความสําคัญในการพัฒนาสื& อ เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละกลุ่มสาระ
7. การวิจยั เพื&อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า มีการวิจยั ในชัXนเรี ยน โดย ครู ดาํ เนิ นการจัดทําวิจยั ในชัXนเรี ยน ผูว้ ิจยั
เห็นว่า การวิจยั ในชัXนเรี ยนจะเกิดขึXนหลังจากครู สรุ ปได้วา่ ปั ญหาคืออะไร เกิดที&ไหนและมีแนวทาง
จะแก้ปัญหานัXนได้อย่างไร กล่าวคือ ครู คิดหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วได้นาํ ไปทดลองใช้จนได้ผลแล้ว
พัฒนาเป็ นนวัตกรรม สามารถนําไปเผยแพร่ ได้ต่อไป ซึ& งสอดคล้องกับ สุ วิมล ว่องวาณิ ช (2553:
21) กล่าวว่า การวิจยั ปฏิ บตั ิการในชัXนเรี ยน คือ การวิจยั ที&ทาํ โดยครู ผูส้ อนในชัXนเรี ยน เพื&อแก้ไข
ปั ญ หาที& เ กิ ด ขึX น ในชัXน เรี ย น และนํา ผลมาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนหรื อ ส่ ง เสริ ม
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้ดียงิ& ขึXน ทัXงนีXเพื&อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน เป็ นการวิจยั ที&ตอ้ ง
ทําอย่างรวดเร็ ว นําผลไปใช้ทนั ที และสะท้อนข้อมูลเกี&ยวกับการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
ของตนเองและกลุ่ มเพื&อนร่ วมงานในโรงเรี ยนได้มีโอกาสวิพากษ์ อภิ ปราย แลกเปลี& ยนเรี ยนรู ้ ใน
แนวทางที&ได้ปฏิบตั ิและผลที&เกิดขึXน เพื&อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของครู และนักเรี ยน
8. การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
ผลการวิจยั พบว่า มีการให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
โดยชุ มชนมี ส่วนร่ วมในการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งทางวิชาการ และมี การวางแผนสร้ างความ
เข้มแข็งทางวิชาการกับชุ มชน ผูว้ ิจยั เห็ นว่าการมีส่วนร่ วมของชุ มชนนัXน เป็ นการปลุกพลังชุ มชน
ขึXนมาบนฐานภูมิปัญญา และการทํางานร่ วมกันของคนในชุ มชน ควบคู่ไปกับแนวทางการบริ หาร
การศึกษา เพื&อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอน และการบริ หาร
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ทรัพยากรของโรงเรี ยนตามสภาพ ความต้องการ ความเชื&อ ตลอดจนรากเหง้าทางวัฒนธรรม อันเป็ น
เอกลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชนในท้ อ งถิ& น นัX นๆ ดั ง นัX น โรงเรี ยนบ้ า นขุ น ประเทศ เขตหนองแขม
กรุ ง เทพมหานคร จึ ง มี ก ารสร้ า งความตระหนัก เพื& อทํา งานร่ วมกันของคนในชุ ม ชนได้ดีย&ิง ขึX น
สอดคล้องกับ รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 198) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างชุ มชน ท้องถิ&นนัXน
แม้จะถูกกําหนดให้เป็ นส่ วนหนึ& งในการบริ หารสถานศึกษา แต่ชุมชนและท้องถิ&นไม่ได้มีส่วนร่ วม
ในการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาในท้องถิ& นของตน การศึกษาจึงไม่เป็ นหนึ& งเดี ยวกับชุ มชน
ดังนัXน ผูบ้ ริ หารจะต้องตระหนักว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุ มชนและท้องถิ& น ในการศึกษา
จําเป็ นที&ตอ้ งสร้างให้เกิดการมีส่วนร่ วม สถานศึกษาจึงจําเป็ นต้องปรับปรุ งโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่าง ชุ มชน ท้องถิ& น และสถานศึ กษา หากพบว่าระเบี ยบบางด้านเป็ นอุ ปสรรค์ต่อการเข้าถึ ง
สถานศึกษา การปรับโครงสร้ างเป็ นการปรับระบบภายในการทํางานให้เกิ ดบรรยากาศเป็ นกันเอง
อบอุ่น เชืX อเชิ ญให้ชุมชนท้องถิ& นให้เข้ามามี ส่วนร่ วมมากขึX นและเป็ นการลดขัXนตอนที& ไม่จาํ เป็ น
ออกไป การเปลี& ยนแปลงความสัมพันธ์ให้อยู่ในจุดที&สมดุ ล สร้ างสรรค์ และมีความเสมอภาคกัน
และต้องตระหนักว่าใช้เวลานาน และมีความยากลําบาก ดังนัXนจึงไม่ควรใจร้ อนหรื อคาดหวังเกิ น
ความเป็ นจริ ง
9. การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
จากผลการวิ จ ัย พบว่า มี ก ารจัด ทํา รายงานประกัน คุ ณ ภาพด้า นวิ ช าการประจํา ปี
การศึกษา โดยมีการดําเนิ นการด้านการปรับปรุ งการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื& อง เพื&อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีคุณภาพ ดังที& พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ&มเติม (ฉบับที& 2 ) พ.ศ.
2545 กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื&อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยให้
มีการประกันทัXงการประกันคุ ณภาพภายใน และการประกันคุ ณภาพภายนอก ผูว้ ิจยั เห็ นว่า การ
ประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาเป็ นการยกระดับการพัฒนาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาทุ กระดับ
การศึกษาต้องดําเนินการอย่างต่อเนื&อง เพื&อนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริ หารการศึกษา
สอดคล้องกับ ประเสริ ฐ สุ ท ธิ สิท ธ์ (2545: 108) กล่ า วว่า การประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาของ
สถาบันอุดมศึกษา เป็ นไปตามเงื& อนไขแห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และตาม
แนวทางและประกาศที&เกี&ยวข้องของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาของ
ไทย สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาจํา เป็ นต้อ งมี ก ระบวนการพัฒ นาระบบกลไกของการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถาบันขึXนโดยเน้นประสิ ทธิ ผลของกระบวนการดําเนิ นงานเป็ นสําคัญ มีการพัฒนา
ระบบเอกสารควบคู่ไปด้วย เพื&อเป็ นคู่มือการดําเนินงานและเป็ นหลักฐานแสดงประสิ ทธิ ผลของการ
ดําเนินงาน
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ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะจากการนําผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั เกี& ยวกับ การบริ หารงานวิช าการของโรงเรี ย นบ้า นขุนประเทศ เขต
หนองแขม กรุ งเทพมหานคร พบว่า มีการจัดทําการบริ หารงานวิชาการตามกรอบการบริ หารงาน
วิชาการของกรุ งเทพมหานครทุ กอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ&งคื อ กิ จกรรมการปรั บปรุ งชีX แจงกับครู
เกี& ย วกับ การจัด การเรี ย นรู ้ ที& เ น้ น ผูเ้ รี ย นเป็ นสํ า คัญ และด้า นการนิ เ ทศติ ด ตามการใช้ ห ลัก สู ต ร
สถานศึกษา กิ จกรรมที&โรงเรี ยนปฏิ บตั ิมากที&สุด คือ มีการตรวจเยี&ยมและสังเกตการณ์ ในชัXนเรี ยน
จึงเป็ นความสมควรอย่างยิ&งที&ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาต้องให้ความสําคัญ และดําเนิ นการอย่างต่อเนื& อง
จริ งจัง เพื&อยกระดับคุณภาพงานวิชาการของโรงเรี ยน
จากผลการวิจยั เกี& ยวกับ การบริ หารงานวิช าการของโรงเรี ย นบ้า นขุนประเทศ เขต
หนองแขม กรุ ง เทพมหานคร ในด้า นการจัดการศึ ก ษาพิ เ ศษมี ปั ญหาสํา คัญ คื อ ไม่ มี ก ารจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ไม่มีการจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคลประจําวัน (IIP)
และไม่มีการนํานักเรี ยนที&คดั กรองแล้วไปทดสอบ IQ และวินิจฉัยความบกพร่ อง จึงควรได้รับการ
แก้ไขปรับปรุ ง โดยผูบ้ ริ หารควรเป็ นผูน้ าํ และครู อาจารย์ควรให้ความสําคัญ อีกทัXงการร่ วมมือของ
ผูป้ กครอง ร่ วมกันพิจารณาแก้ไข เพื&อเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งการศึกษาเฉพาะบุคคล
เพื&อให้ดียงิ& ขึXน
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัXงต่อไป
2.1. ควรศึกษาวิจยั เกี& ยวกับการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขต
หนองแขม เพิ&มเติม และเขตอื&น ๆ ของกรุ งเทพมหานคร
2.2. ควรศึกษาวิจยั เกี&ยวกับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนอง
แขมเพิ&มเติม และเขตอื&น ๆ ของกรุ งเทพมหานคร
2.3. ควรศึกษากระบวนการนิ เทศภายในของโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม
เพิ&มเติม และเขตอื&น ๆ ของกรุ งเทพมหานคร

